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ABSTRAK 

Hidayatun, Annisa.2017. Manajemen Pembelajaran Program Kursus Bahasa 

Inggris di Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Build Better Communication 

English Training Specialist Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Achmad Rifa’I Rc, M. Pd dan Dr. 

Sungkowo Edy Mulyono, M.Si. 

Kata Kunci : Kursus Bahasa Inggris, Manajemen Pembelajaran 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manajemen pembelajaran 

terutama program percakapan untuk orang dewasa, sebab untuk mendapatkan 

pekerjaan yang layak tidak hanya dilihat dari nilai akademis saja, namun dilihat 

pula dari keterampilan yang kita miliki. Salah satu keterampilan yang harus 

dimiliki di era sekarang ini adalah komunikasi dalam berbahasa inggris. Penulis 

berniat melakukan penelitian di BBC cabang Banyumanik Semarang. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen pembelajaran program ECIP di 

BBC Semarang, yang meliputi 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, dan 3) evaluasi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan 

metode fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 

observasi, dokumentasi, catatan lapangan. Teknik yang digunakan untuk 

mengecek keabsahan data di penelitian ini yaitu dengan teknik triangulasi sumber. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) reduksi data, 2) 

penyajian data, 3) verifikasi. 

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Perencanaan pembelajaran meliputi 

perekrutan peserta didik setelah itu menyiapkan rencana pembelajaran dengan 

berpedoman pada program outline. 2) Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan 

persyaratan pelaksanaan dan pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, 

inti, dan penutup. 3) Evaluasi dilakukan dengan tes dan non tes. 

Simpulan penelitian ini bahwa manajemen pembelajaran di program ECIP 

BBC Semarang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang 

disesuaikan dengan kantor pusat di Jakarta. Saran untuk pengelola dan lembaga 

Pembuatan rencana pembelajaran perlu dilakukan jauh-jauh hari sebelum hari 

pertemuan. Pembelajaran dilakukan dengan menambah keterampilan jadi peserta 

didik aktif. Penilaian, supaya penilaian pembelajaran dan lembaga di BBC efektif 

dan efisien perlu dilakukan  rapat koordinasi secara rutin dengan kantor pusat 

yang ada di Jakarta. 

. 

 

 

 

 

 



 

 

ix 
 

DAFTAR ISI 

 
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................................... ii 

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................... iii 

PERNYATAAN ..................................................................................................... iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .......................................................................... v 

KATA PENGANTAR ........................................................................................... vi 

ABSTRAK ........................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL .................................................................................................. xi 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xii 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xiii 

BAB 1 PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................. 9 

1.3 Tujuan Penelitian .............................................................................................. 9 

1.4 Manfaat Penelitian ............................................................................................ 9 

1.5 Penegasan Istilah ............................................................................................. 10 

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA ................................................................................. 12 

2.1 Manajemen ...................................................................................................... 12 

2.1.1 Manajemen Pendidikan ................................................................................... 16 

2.2 Pembelajaran ................................................................................................... 18 

2.2.1 Strategi Pembelajaran ..................................................................................... 21 

2.2.2 Pendekatan Pembelajaran ............................................................................... 21 

2.3 Kursus Bahasa Inggris .................................................................................... 43 

2.4 Pendidikan Orang Dewasa .............................................................................. 45 

2.5 Kerangka Berpikir ........................................................................................... 47 

BAB 3 METODE PENELITIAN.......................................................................... 49 

3.1 Pendekatan Penelitian ..................................................................................... 49 

3.2 Lokasi Penelitian ............................................................................................. 50 

3.3 Fokus Penelitian .............................................................................................. 50 



 

 

x 
 

3.4 Subjek Penelitian ............................................................................................ 51 

3.5 Sumber Data Penelitian ................................................................................... 52 

3.6 Teknik Pengumpulan Data .............................................................................. 53 

3.6.1 Wawancara ...................................................................................................... 53 

3.6.2 Observasi ........................................................................................................ 56 

3.6.3 Dokumentasi ................................................................................................... 58 

3.6.4 Catatan Lapangan ............................................................................................ 59 

3.7 Keabsahan Data .............................................................................................. 60 

3.8 Teknik Analisis Data ....................................................................................... 63 

3.8.1 Proses Analisis Data ....................................................................................... 63 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN................................................................. 67 

4.1 Gambaran Umum BBC English Training Specialist ...................................... 67 

4.1.1 Visi dan Misi Lembaga BBC English Training Specialist .............................. 68 

4.1.2 Program Belajar Kursus BBC ETS ................................................................. 69 

4.1.3 Keadaan Ketenagaan ....................................................................................... 79 

4.1.4 Sarana dan Prasarana BBC English Training Specialist ................................. 85 

4.2 Hasil Penelitian ............................................................................................... 89 

4.2.1 Perencanaan Pembelajaran .............................................................................. 90 

4.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran ............................................................................ 100 

4.2.3 Penilaian Hasil Belajar .................................................................................. 114 

4.3 Pembahasan................................................................................................... 118 

BAB 5 PENUTUP .............................................................................................. 127 

5.1 Simpulan ....................................................................................................... 127 

5.1 Saran ............................................................................................................. 128 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 130 

LAMPIRAN ........................................................................................................ 131 

 

 

 

 

 

file:///G:/bismillah,%20otw%20punya%20pacar%20revisi.docx%23_Toc488645651


 

 

xi 
 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 3.1 Data subjek penelitian ......................................................................  52 

Tabel 3.2 Sumber data penelitian .....................................................................  53 

Tabel 4.1 Data Pendidik part time dan karyawan ............................................  82 

Tabel 4.2 Hasil Observasi ................................................................................  87 

Tabel 4.3 Rencana Pembelajaran .....................................................................  94 

Tabel 4.4 Sesi Rencana Pembelajaran .............................................................  96 

Tabel 4.5 Daftar Peserta Didik .........................................................................  103 

Tabel 4.6 Poin penilaian ...................................................................................  116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xii 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Komponen Kurikulum Pelatihan ..................................................  20 

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir .........................................................................  48 

Gambar 3.1 Bagan ilustrasi triangulasi sumber ...............................................  62 

Gambar 4.1 Struktur organisasi BBC Banyumanik Semarang ........................  81 

Gambar 4.2 Denah ruang lantai pertama..........................................................  86 

Gambar 4.3 Denah ruang lantai 2 ....................................................................  86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiii 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Kisi-kisi pedoman wawancara pengelola ....................................  135 

Lampiran 2. Kisi-kisi pedoman wawancara pendidik ......................................  136 

Lampiran 3. Kisi-kisi pedoman wawancara peserta didik ...............................  137 

Lampiran 4. Pedoman observasi ......................................................................  138 

Lampiran 5. Pedoman wawancara pengelola ...................................................  139 

Lampiran 6. Pedoman wawancara pendidik ....................................................  141 

Lampiran 7. Pedoman wawancara peserta didik ..............................................  143 

Lampiran 8. Catatan lapangan..........................................................................  145 

Lampiran 9. Hasil wawancara pengelola .........................................................  161 

Lampiran 10. Hasil wawancara pendidik .........................................................  170 

Lampiran 11. Hasil wawancara peserta didik ..................................................  191 

Lampiran 12. Ruang kelas di BBC Banyumanik .............................................  198 

Lampiran 13. Form evaluasi akhir program pendidik ......................................  199 

Lampiran 14. Form evaluasi akhir program .....................................................  200 

Lampiran 15. Kalender akademik BBC Banyumanik Tahun 2017 .................  201 

Lampiran 16. Program Outline ........................................................................  202 

Lampiran 17. Contoh rencana pembelajaran ...................................................  203 

Lampiran 18. Modul program ECIP ................................................................  205 

Lampiran 19. Lembar penilaian .......................................................................  206 

Lampiran 20. Kegiatan outdoor class ..............................................................  207 

Lampiran 21. Peraturan pendidik .....................................................................  208 

Lampiran 22. Surat keputusan..........................................................................  209 

Lampiran 23. Surat ijin penelitian ....................................................................  210 

Lampiran 24. Surat balikan penelitian .............................................................  211 



 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang 

harus dipenuhi oleh masyarakat, oleh karena itu pemerintah telah menyediakan 

program-program untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan 

pendidikan, misalnya program wajib belajar sembilan tahun dan Kartu Indonesia 

Pintar.  Program wajib belajar sembilan tahun mulai diterapkan pada tahun 1994, 

selain itu dalam peraturan perundang-undangan no 47 tahun 2008 tentang wajib 

belajar. Pada pasal 1 ayat (1) berbunyi “Wajib belajar adalah program pendidikan 

minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab 

pemerintah”. Pada Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah 

daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada pendidikan dasar 

tanpa dipungut biaya” dan pada ayat (3) “warga negara Indonesia yang berusia 

diatas 15 tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan 

pendidikannya sampai lulus atas biaya pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 

Selain itu Kartu Indonesia Pintar merupakan salah satu program nasional 

(tercantum dalam RPJMN 2015-2019) yang bertujuan untuk meningkatkan angka 

partisipasi pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan angka keberlanjutan 

pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka 

melanjutkan, menurunnya kesenjangan partisipasi pendikan antar kelompok 

masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara 

penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan 
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perdesaan dan antar daerah, meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah 

untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. 

 Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 

1 ayat 3 menyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan susasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.” 

Pendidikan mempunyai arti yang sangat luas dan banyak aspek yang menjadi 

obyek kajian pendidikan, sehingga para ahli membuat batasan tentang pendidikan. 

Batasan tersebut salah satunya pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja dapat 

diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal 

dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan kerja pada calon luaran.  

 Bab II Pasal 3 UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 Undang – Undang Dasar Nomor 20 Pasal 1 menjelaskan bahwa sistem 

pendidikan di Indonesia dibagi menjadi tiga jalur , yaitu pendidikan formal, 

nonformal, dan informal. Pendidikan  formal adalah jalur pendidikan yang 

terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 
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menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan 

di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan 

berjenjang. Pendidikan Informal merupakan pendidikan yang berlangsung di 

dalam keluarga. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat 

yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, 

penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung 

pendidikan sepanjang hayat. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara 

dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian 

penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah 

dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.   

  Salah satu bidang garapan pendidikan nonformal yaitu Lembaga Kursus dan 

Pelatihan (LKP). Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan merupakan satuan 

Pendidikan Nonformal seperti yang tertera dalam pasal 26 ayat (4) UU No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara umum dalam pasal 26 

ayat (5) dijelaskan bahwa Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat 

yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap 

untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan 

atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu dalam pasal 

103 ayat (1) PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan 

pendidikan bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat dalam 

rangka untuk mengembangkan kepribadian profesional dan untuk meningkatkan 

kompetensi vokasional dari peserta didik kursus. 
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 Manajemen pendidikan adalah gabungan dari dua kata yang mempunyai 

satu makna, yaitu manajemen dan pendidikan. Secara sederhana, manajemen 

pendidikan dapat diartikan sebagai manajemen yang dipraktikkan dalam dunia 

pendidikan dengan spesifikasi dan ciri-ciri khas yang ada dalam pendidikan. Hasil 

yang diharapkan dari manajemen pendidikan adalah produktivitas lembaga 

pendidikan. Produktivitas lembaga pendidikan dapat dilihat dari efektivitas dan 

efisiensi. Efektivitas adalah kesepadanan antara masukan yang merata dan 

keluaran yang banyak dan bermutu tinggi, sedangkan efisiensi merujuk pada 

motivasi belajar yang tinggi, semangat belajar, kepercayaan berbagai pihak dan 

pembayaran, waktu, dan tenaga sekecil mungkin dengan hasil yang sebesar-

besarnya. 

 Sudjana (1996) dalam Jihad (2013:2) menyatakan bahwa “belajar adalah 

suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang, 

perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk 

seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, 

keterampilan, kecakapan kebiasaan, serta perubahan aspek – aspek yang ada pada 

individu yang belajar”. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses yang 

terdiri dari kombinasi dua aspek, yaitu : belajar tertuju kepada apa yang harus 

dilakukan oleh siswa, mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh 

siswa, mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai 

pemberi pelajaran. Kedua aspek ini akan berkolaborasi secara terpadu menjadi 

suatu kegiaatan pada saat terjadi interaksi antara guru dengan siswa, serta antara 

siswa dengan siswa disaat pembelajaran sedang berlangsung. Jihad (2013:11) 
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menjelaskan bahwa, pembelajaran merupakan proses komunikasi antara peserta 

didik dengan pendidik serta antar peserta didik dalam rangka perubahan sikap. 

Adapun pendapat dari Usman dalam Jihad (2013:11) pembelajaran adalah inti dari 

proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan 

utama. Pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian 

perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. 

 Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar 

merupakan proses perubahan diri yang dialami seseorang, baik disengaja maupun 

tidak disengaja, perubahan tersebut diwujudkan melalui sebuah perilaku. 

Sedangkan pembelajaran merupakan interaksi yang dilakukan oleh pendidik 

kepada peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik lainya sehingga 

terjadi umpan balik. 

 Salah satu cara dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yaitu 

perlunya manajemen atau pengelolaan yang baik, didalam peraturan menteri 

pendidikan nasional (Permendiknas) pasal 21, 22, dan 23 Tahun 2013 mengenai 

standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan dasar dan menengah 

dijelaskan bahwa pada Permendiknas Nomor 21 Pasal 1 Standar Isi terdiri dari 

Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu. Kompetensi Inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, 

pengetahuan, dan ketrampilan. Sedangkan Permendiknas Nomor 22 Pasal 1 

menjelaskan standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan 

pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar 
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menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Permendiknas Nomor 23 Pasal 1 

ayat 2 menjelaskan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.  

 Bahasa inggris merupakan bahasa internasional yang popular dan sangat 

umum digunakan, sehingga bahasa inggris menjadi salah satu mata pelajaran di 

sekolah formal. Namun pembelajaran bahasa inggris tidak hanya dapat diperoleh 

melalui sekolah formal, belajar bahasa inggris dapat melalui pendidikan 

nonformal misalnya melalui kursus bahasa inggris. Masyarakat perlu mempelajari 

bahasa Inggris supaya dapat bersaing di era globalisasi sekarang ini sebab tidak 

sedikit perusahaan yang mempersyaratkan pada  calon karyawan untuk memiliki 

keterampilan dalam berbahasa inggris. Sehingga di Indonesia tidak sedikit 

pengusaha yang membuka tempat kursus dan pelatihan bahasa inggris. Selain itu, 

Mengutip data English First Proficiency Index (EPI) tahun 2015, kemampuan 

berbahasa Inggris orang Indonesia berada di urutan ke-32 dari 70 negara yang 

disurvei. Lima besar skor tertinggi adalah Swedia, Belanda, Denmark, Norwegia, 

dan Finlandia. Di level Asia, Indonesia ada di peringkat delapan, di bawah 

Singapura, Malaysia, dan India. Sehingga perlunya peningkatan kemampuan 

berbahasa inggris di Indonesia baik melalui pendidikan formal yang ada di 

sekolah ataupun melalui pendidikan nonformal yang berada di luar jalur 

pendidikan formal. 

 Dewasa ini untuk mendapatkan pekerjaan dengan memenuhi syarat wajib 

belajar 9 tahun dirasa kurang memadahi, sebab untuk mendapatkan pekerjaan 

yang layak tidak hanya dilihat dari nilai akademis saja, namun dilihat pula dari 
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keterampilan yang kita miliki. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki di era 

sekarang ini adalah komunikasi dalam berbahasa inggris. Komunikasi merupakan 

salah satu poin penting di dalam kehidupan sehari-hari, apabila dalam 

berkomunikasi menggunakan kalimat dan intonasi yang sesuai maka akan 

memudahkan lawan bicara kita dalam memahami topik pembicaraan, terutama 

dalam bahasa inggris, tidak sedikit orang yang bisa berbahasa inggris namun tidak 

percaya diri, ada pula yang dapat berkomunikasi menggunakan bahasa inggris 

namun masih kurang dalam pengucapan dan pemilihan kata sehingga lawan 

bicara tidak memahami maknanya. Oleh karena itu untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa inggris terutama dalam berkomunikasi diperlukan 

bimbingan melalui kursus dan pelatihan bahasa inggris yang mudah ditemukan. 

Dalam memilih lembaga kursus pun harus teliti untuk itu perlunya mengetahui 

manajemen pembelajaran di tempat kursus yang akan dipilih. 

 Sekarang ini banyak lembaga kursus bahasa inggris yang menawarkan 

berbagai program pembelajaran menarik, mulai dari program untuk anak-anak 

sampai dengan program untuk orang dewasa. Program tersebut seperti kelas 

percakapan dalam bahasa inggris atau sering disebut dengan conversation class.  

Di kota semarang sendiri terdapat 108 Lembaga Kursus dan Pelatihan yang sudah 

terverifikasi, Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut bermacam-macam mulai 

kursus kecantikan, komputer, memasak sampai bahasa inggris. 

 Lembaga pendidikan bahasa inggris Build Better Communication English 

Training Specialist (BBC-ETS) merupakan lembaga pendidikan bahasa inggris 

yang mendapatkan predikat terbaik di Jakarta, yang didirikan oleh Bapak Dr. 



8 

 

 
 

Suharsono, M.Pd., MM pada tahun 1980 dan telah membuka cabang di beberapa 

kota besar, salah satunya di Semarang. Di Kota Semarang terdapat 2 (dua) cabang 

BBC – ETS yang pertama berlokasi di Jalan Jati Raya Banyumanik dan lokasi 

kedua berada di Jalan Tlogosari. Peneliti berniat melakukan penelitian di BBC – 

ETS cabang Semarang di Jalan Jati Raya Banyumanik, karena di lembaga ini 

membuka program program kursus conversation (express dan intensive), selain 

itu peneliti tertarik melakukan penelitian di lembaga ini karena pembelajaran 

menggunakan metode make english easy artinya pembelajaran dirancang agar 

peserta didik dapat dengan mudah menyerap materi dalah satunya dengan outdoor 

class dan permainan sederhana. Program conversation merupakan sebuah 

program yang diselenggarakan untuk orang dewasa dengan tujuan melatih peserta 

didik untuk berkomunikasi menggunakan bahasa inggris sehingga menghasilkan 

lulusan yang berkarakter dan berkompetensi unggul. 

 Manajemen pembelajaran yang baik dapat memperbaiki kualitas proses 

pelaksanaan pembelajaran di lembaga tersebut dan dapat mempengaruhi 

kompetensi lulusan dan dengan meningkatnya kompetensi lulusan maka akan 

menghasilkan lulusan yang unggul sehingga akan menjadikan lembaga kursus 

tersebut tidak dipandang sebelah mata. Oleh karena itu perlunya manajemen 

pembelajaran yang baik dan benar agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

 Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti  

MANAJEMEN PEMBELAJARAN PROGRAM KURSUS BAHASA INGGRIS 

DI LEMBAGA PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS BUILD BETTER 

COMMUNICATION ENGLISH TRAINING SPECIALIST SEMARANG”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana perencanaan pembelajaran di Lembaga Pendidikan Bahasa 

Inggris Build Better Communication English Training Specialist?. 

1.2.2 Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di Lembaga Pendidikan Bahasa 

Inggris Build Better Communication English Training Specialist?. 

1.2.3 Bagaimana penilaian pembelajaran di Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris 

Build Better Communication English Training Specialist?. 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap jawaban atas pertanyaan yang 

dikemukakan pada rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1.3.1 Mendeskripsikan mengenai perencanaan pembelajaran di Lembaga 

Pendidikan Bahasa Inggris Build Better Communication English Training 

Specialist. 

1.3.2 Mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pembelajaran di Lembaga 

Pendidikan Bahasa Inggris Build Better Communication English Training 

Specialist. 

1.3.3 Mendeskripsikan mengenai penilaian pembelajaran di Lembaga Pendidikan 

Bahasa Inggris Build Better Communication English Training Specialist. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1.4.1 Secara Teoristis 

 Sebagai penambah bahasan keilmuan terutama dalam bidang manajemen 

pembelajaran. 
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1.4.2 Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pelaksanaan 

manajemen pendidikan nonformal bagi Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris 

Build Better Communication - English Training Specialist dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi pembelajaran. 

1.5 Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan memudahkan 

pemahaman, maka perlu adanya penjelasan istilah-istilah penting yang digunakan 

dalam penelitian ini. Adapun istilah – istilah tersebut meliputi : 

1.5.1 Manajemen 

 Manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti mengurus, 

mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, 

menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan, dan memimpin. Manajemen 

dalam arti luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien. 

1.5.2 Pembelajaran 

 Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan oleh 

pendidik dengan peserta didik dan antar peserta didik yang menghasilkan timbal 

balik. 

1.5.3 Kursus Bahasa Inggris 

 Kursus bahasa inggris merupakan program yang diselenggarakan oleh 

lembaga kursus dan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa 
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inggris peserta didik. Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Build Better 

Communication - English Training Specialist 

 BBC English Training Specialist adalah lembaga pendidikan bahasa Inggris 

yang didirikan pada Juni 1980 dan cabang-cabang tersebar di Jakarta, Bogor, 

Depok, Bekasi, Tangerang, Karawang, Cilegon, Serang, Bandung, Semarang, 

Bukit tinggi, dan Medan. Lembaga yang dilengkapi dengan fasilitas modern, 

kurikulum serta manajemen yang teratur dan terkontrol rapi saat ini memiliki 

siswa ± 15.000 orang terbagi dalam kelompok anak-anak, pelajar, dewasa, para 

eksekutif, ataupun manajer. Ruang belajar yang nyaman, lingkungan tenang dan 

letak gedung yang strategis akan sangat membantu siswa dalam belajar. Alat-alat 

bantu belajar yang menarik seperti gambar-gambar, realia, video, multimedia, 

serta laboratorium bahasa digunakan untuk mendorong siswa belajar lebih aktif 

dan lebih menyukai belajar bahasa Inggris yang oleh banyak kalangan dianggap 

membosankan. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen 

 Manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti mengurus, 

mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, 

menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan, dan memimpin. Kata 

management berasal dari bahasa Latin, yaitu mano yang berarti tangan, menjadi 

manus berarti bekerja berkali-kali dengan menggunakan tangan, ditambah 

imbuhan agree yang berarti melakukan sesuatu, kemudian menjadi managiare 

yang berarti melakukan sesuatu berkali-kali dengan menggunakan tangan-tangan. 

Jadi definisi manajemen adah suatu sistem yang berfungsi untuk mengelola 

sesuatu. Adapun menurut para ahli seperti Siagian dalam buku “Filsafat 

Administrasi”, ‘manajemen’ dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau 

keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan 

melalui orang lain. Selain itu menurut Ordway Tead yang disadur oleh Rosyidi 

dalam buku “Organisasi dan Manajemen” mendefinisikan proses dan kegiatan 

pelaksanaan usaha memimpin dan menunjukkan arah penyelenggaraan tugas 

suatu organisasi di dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. 

Syaifurahman (2013:50) menyimpulkan bahwa manajemen adalah, bagaimana 

suatu kegiatan yang telah direncanakan dan memiliki tujuan yang jelas dapat 

dilaksanakan oleh sekelompok orang (tim) dengan tertib, rapi, tidak ada atau 

hanya sedikit keluhan, mudah dievalusi kegiatannya dan yang paling penting 

adalah tujuan yang telah direncanakan semula dapat tercapai. Jadi pengertian   
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manajemen secara umum adalah suatu sistem pengelolaan yang dilakukan oleh 

atasan kepada bawahan untuk mencapai tujuan tertentu. 

 Terry (1990) dalam Sutomo (2012:11) menjelaskan mengenai proses 

manajemen bersifat mendasar adalah : 

a. Perencanaan 

 Kauffman (1972) dalam (Sutomo 2012:11) menjelaskan perencanaan adalah 

proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan 

serta sumber untuk mencapai tujuan itu seefektif dan seefisien mungkin. Dalam 

setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang meskipun dapat dibedakan 

tetapi dapat dipisahkan. Kegiatan tersebut meliputi: perumusan tujuan yang ingin 

dicapai, pemilihan program untuk mencapai tujuan itu, dan identifikasi dan 

pengarahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas. 

b. Pengorganisasian 

 Handoko (1992) dalam (Sutomo 2012:11) menyatakan bahwa 

pengorganisasian merupakan suatu proses unntuk merancang struktur formal, 

mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas atau pekerjaan di antara 

para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. 

c. Penggerakan 

 Siagian (1992) dalam (Sutomo 2012:11) menjelaskan penggerakan dapat 

didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk 

mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik 

mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan 

ekonomis. Sedangkan Terry (1990) dalam (Sutomo 2012:11) menyatakan bahwa 
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actuating merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok 

sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai 

sasaran – sasaran organisasi. 

d. Pengawasan 

 Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi 

guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

 Keberhasilan program kegiatan terutama dalam pendidikan nonformal 

ditentukan oleh seberapa maksimal fungsi-fungsi manajemen dapat direalisasikan. 

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Sutarto (2014: 2-3), adapun penjelasan 

mengenai fungsi manajemen adalah sebagai berikut : 

a. Fungsi Perencanaan 

Perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang merupakan 

dasar bagi kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan ekonomis dan efektif pada 

waktu yang akan datang.  

b. Fungsi Pengorganisasian 

Fungsi pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan 

hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, personalia dan faktor fisik agar 

kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan berjalan sesuai dengan tujuan bersama. 

c. Fungsi Pengarahan 

Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang menstimulir tindakan-

tindakan itu dilakukan oleh orang, maka pengarahan meliputi pemberian perintah-
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perintah dan motivasi pada personalia yang melaksanakan perintah-perintah 

tersebut. 

d. Fungsi Koordinasi 

Suatu usaha yang terkoodinir dimana kegiatan karyawan itu harmonis, 

terarah dan terintegrasi menuju tujuan-tujuan bersama. Koordinasi sangat 

diperlukan dalam organisasi agar diperoleh kesatuan bertindak dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi. 

e. Fungsi Pengawasan 

Fungsi pengawasan pada hakikatnya mengatur apakah kegiatan sesuai 

dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam rencana. Sehingga 

pengawasan membawa kita pada fungsi perencanaan. 

Fungsi-fungsi manajemen yang sudah dijelaskan di atas dapat memberikan 

dampak positif apabila ke lima fungsi tersebut berjalan sesuai dengan rancangan 

yang sudah dibuat sebelumnya. 

Menurut Kurniadin (2016:43) fokus garapan manajemen yaitu pada bidang 

apa saja yang dikelola oleh menajemen untuk menghasilkan sesuatu yang 

diinginkan. Manajemen mengelola sumber daya (resource) yang dimiliki oleh 

organisasi. Sumber daya tersebut adalah man (manusia), money (uang), material 

(bahan/alat-alat), methoods (teknik/cara), machines (mesin), market (pasar), dan 

minutes (waktu) yang biasa disebut “7M”. Pengelolaan ketujuh M (7M) tersebut 

sangat berhubungan dengan fungsi-fungsi manajemen, bagaimana sumber-sumber 

tersebut dikelola, dimanfaatkan dengan kemahiran-kemahiran manajerial untuk 

meraih tujuan organisasi yang dikehendaki. 
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2.1.1 Manajemen Pendidikan 

  Usman (2011: 12) menjelaskan bahwa manajemen pendidikan dapat 

didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.  

 Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain: 

a. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif, menyenangkan, dan bermakna (PAKEMB). 

b. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

c. Terpenuhinya salah satu dari 5 kompetensi tenaga kependidikan 

(tertunjangnya kompetensi manajerial tenaga kependidikan sebagai 

manajer). 

d. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas 

administrasi pendidikan (tertunjangnya profesi sebagai manajer atau 

konsultan manajemen pendidikan). 

e. Teratasinya masalah mutu pendidikan karena 80% masalah mutu 

disebabkan oleh manajernya. 
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f. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan 

akuntabel. 

g. Meningkatnya citra positif pendidikan.  

 Langeveld dalam Munib (2012:23) mengemukakan batasan pengertian 

pendidikan, bahwa pendidikan adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang 

dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu 

kedewasaan. Selain itu, dalam GBHN 1973, dikemukakan pengertian pendidikan 

bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan peserta didik di dalam dan di luar sekolah dan 

berlangsung seumur hidup. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan merupakan suatu stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh 

seseorang untuk megembangkan kemampuan, pengetahuan, dan kepribadian 

orang lain. 

 Menurut Munib (2012:143) pada hakikatnya pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. Adapun yang dimaksud pendidikan nasional adalah pendidikan yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, 

dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 
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 Masih di dalam Munib (2012:144) menurutnya fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional sebagaimana yang terccantum dalam UU No.20 Tahun 2003 

Bab II Pasal 3 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

2.2 Pembelajaran 

 Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal dari kata 

dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui 

(diturut) ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi “pembelajaran”, 

yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak 

didik ingin belajar. Sedangkan Morgan menyebutkan bahwa suatu kegiatan 

dikatakan belajar apabila memiliki tiga ciri – ciri yaitu belajar adalah perubahan 

tingkah laku, perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman, bukan karena 

pertumbuhan, perubahan tersebut harus bersifat permannen dan tetap ada untuk 

waktu yang cukup lama (Nurhalim, 2014: 25). Adapun menurut Syaifurahman 

(2013:55) bahwa belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan 

dengan tujuan dan bahan acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun 

implisit (tersembunyi). Untuk menangkap isi dan pesan belajar maka dalam 

belajar tersebut individu menggunakan kemampuan pada ranah-ranah seperti 

ranah kognitif (kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan, analisis, 
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pemahaman). Ranah afektif (kemampuan yang berkaitan dengan perasaan, emosi, 

dan reaksi-reaksi), dan ranah psikomotorik (kemampuan yang mengutamakan 

keterampilan jasmani) 

 Merujuk pada tulisan Uno (2008) berikut ini dikemukakan beberapa 

pengertian yang dikemukakan oleh para ahli Robert F. Mager mengemukakan 

bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat 

dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Kemp dan 

David E. Kapel menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran suatu pernyataan yang 

spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam 

bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Henry 

Ellington bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang diharapkan dapat 

dicapai sebagai hasil belajar. Oemar (2005) menyebutkan bahwa tujuan 

pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan 

tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran. Sementara itu, menurut 

Standar Proses pada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, tujuan pembelajaran 

menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta 

didik sesuai dengan kompetensi dasar. Ini berarti kemampuan yang dirumuskan 

dalam tujuan pembelajaran mencakup kemampuan yang akan dicapai siswa 

selama proses belajar dan hasil akhir belajar pada suatu kompetensi dasar. Meski 

para ahli memberikan rumusan tujuan pembelajaran yang beragam, tetapi 

tampaknya menunjuk pada esensi yang sama, bahwa: (1) tujuan pembelajaran 

adalah tercapainya perubahan perilaku pada siswa/peserta belajar setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran/ pelatihan; (2) tujuan dirumuskan dalam bentuk 
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pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Yang menarik untuk digarisbawahi yaitu 

dari pemikiran Kemp dan David E. Kapel bahwa perumusan tujuan pembelajaran 

harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Hal ini mengandung implikasi bahwa 

setiap perencanaan pembelajaran seyogyanya dibuat secara tertulis (written plan). 

 Tujuan pembelajaran yang sudah di jelaskan diatas dapat dikembangkan 

menjadi sebuah rancangan dalam melakukan pembelajaran. Sistem pendidikan  

Indonesia baik formal ataupun nonoformal menggunakan kurikulum sebagai 

pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran maupun pelatihan. Menurut 

UU RI No. 20 Tahun 2003 dalam (Siswanto, 2011:11) disebutkan bahwa 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan 

menurut (Siswanto, 2011:12) menyebutkan bahwa kurikulum adalah sebuah 

rancangan dan rancangan tersebut memuat tujuan, harapan, kompetensi atau 

kemampuan, materi, pengalaman belajar dan proses pembelajaran.  

 Komponen-komponen kurikulum menurut (Siswanto, 2011:34) terdiri dari 

tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Berikut ini merupakan ilustrasi dari 

komponen kurikulum : 

 

 

 

 

 

METODE TUJUAN 

MATERI 

MEDIA 

EVALUASI 

Gambar  2.1 Komponen Kurikulum Pelatihan 
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 Kelima komponen kurikulum itu saling berhubungan. Komponen tujuan 

pelatihan menentukan materi apa yang harus dipelajari, bagaimana metode 

pembelajarannya, apa medianya, serta bagaimana hasil belajar di evaluasi. Bila 

salah satu komponen berubah maka komponen lain akan terpengaruh 

menyesuaikan perubahan itu. Misalnya tujuan dikembangkan baru, maka materi 

yang disediakan dalam pembelajaran harus menyesuaikan (relavan) dengan tujuan 

itu. Demikian pula komponen metode, media dan evaluasinya. 

2.2.1 Strategi Pembelajaran 

 Kozna dalam Uno (2012: 1) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat 

diartikan sebagai setiap kegiatan dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas 

atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran 

tertentu. Sedangkan Geralch dan Ely (1980) menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode 

pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Atau dengan kata lain 

strategi pembelajaran meliputi sifat lingkup dan urutan kegiatan pembelajaran 

yang dapat memberikan pengalaman belajar peserta didik. Selain itu Dick dan 

Carey (1990) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran terdiri atas seluruh 

komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang 

digunakan guru dalam rangka membantu peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. Menurut Dick dan Carey, strategi pembelajaran bukan 
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hanya terbatas prosedur atau tahapan kegiatan belajar saja, melainkan pengaturan 

materi atau paket program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta 

didik. 

 Dalam dunia pendidikan strategi pembelajaran diartikan sebagai suatu 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. Dick dan Carey menjelaskan lebih jauh tentang 

pernyataan tersebut, bahwa strategi memuat:  

a. Aktivitas pembelajaran pendahuluan yang meliputi pemotivasian peserta 

didik, penyampaian tujuan yang dilakukan secara verbal dan tertulis, 

pemberian informasi tentang prasyarat yang harus dimiliki peserta didik 

sebelum mereka belajar dengan pembelajaran. 

b. Penyampaian informasi yang menitik beratkan pada isi urutan materi 

pembelajaran dan tahap – tahap pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh 

pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

c. Partisipasi peserta didik dalam bentuk latihan dan umpan balik. 

d. Pemberian tes yang bertujuan untuk mengontrol pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

e. Kegiatan lanjutan dalam bentuk  transfer pembelajaran.  

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan suatu cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan 

metode dalam pembelajaran yang digunakan oleh guru atau tentor untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah dirancang. 

Rubin (1975) on Diane (2001: 59) that Rubin invesigated what ‘good 

language learners’ did to facilitate their learning. From this 
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investigation, she identified some of their learning strategies, ‘the 

techniques or device which a learner may use to acquire knowledge. 

Good language learners, according to Rubin, are willing and accurate 

guessers who have a strong desire to communicate, and will attempt 

to do so even at the risk of appearing foolish. They attend to both the 

meaning and the form of their massage. They also practice and 

monitor their own speech as well as the speech of others.  

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahw a Rubin melakukan 

penelitian ‘bagaimana belajar bahasa untuk pelajar yang baik’ untuk memfasilitasi 

pembelajaran mereka. Dari penelitian ini, Rubin mengidentifikasi beberapa 

strategi belajar mereka, tekniknya atau alat yang pelajar mungkin akan gunakan 

untuk memperoleh pengetahuan. Belajar bahasa yang baik untuk pelajar, menurut 

Rubin adalah pendidik yang bersedia dan tepat yang mempunyai keinginan yang 

kuat untuk menjelaskan, dan bahkan mencoba melakukan kesalahan dengan 

resiko terlihat bodoh. Mereka memperhatikan arti dan bentuk dari pesan. Mereka 

juga berlatih dan mengawasi pengucapan mereka dengan cara berbincang dengan 

orang lain. Jadi pembelajaran yang baik tidak hanya dengan melakukan 

perencanaan seperti membuat rencana belajar, penyiapan materi dan bahan ajar, 

melainkan agar pembelajaran berlangsung dengan baik perlu adanya kesiapan 

pendidik dalam menyampaikan materi, pendidik harus dapat menjelaskan materi 

dengan benar kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat menyerap dan 

menirukan materi yang pendidik telah ajarkan. 

 Dick dan Carey dalam Rusman (2012: 3) menyebutkan bahwa terdapat 5 

komponen strategi pembelajaran yaitu: 

1. Kegiatan Pembelajaran Pendahuluan 
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 Kegiatan pendahuluan sebagai bagian dari suatu sistem pembelajaran secara 

keseluruhan memegang penting. Seorang pendidik diharapkan dapat 

menarik minat peserta didik atas materi pelajaran yang akan disampaikan. 

 Secara spesifik, kegiatan pembelajaran pendahuluan dapat dilakukan 

melalui teknik-teknik berikut : 

a. Jelaskan tujuan pembelajaran khusus yang diharapkan dapat dicapai oleh 

semua peserta didik di akhir kegiataan pembelajaran. Dengan demikian 

peserta didik akan menyadari pengetahuan, keterampilan, sekaligus 

memanfaatkan yang akan diperoleh setelah mempelajari pokok bahasan 

tersebut. 

b. Lakukan apersepsi, berupa kegiatan yang merupakan jembatan antara 

pengetahuan lama dengan pengetahuan baru yang akan dipelajari. 

Tunjukkan pada peserta didik mengenai ertanya hubungan antara 

pengetahuan yang telah mereka miliki dengan pengetahuan yang akan 

dipelajari. 

2. Penyampaian Informasi 

 Penyampaian informasi seringkali dianggap sebagai suatu kegiatan yang 

paling penting dalam proses pembelajaran, padahal bagian ini merupakan salah 

satu komponen strategi pembelajaran. Artinya, tanpa adanya kegiatan 

pendahuluan yang menarik atau dapat memotivasi peserta didik dalam belajar 

maka kegiatan penyampaian informasi ini menjadi tidak berarti. 

3. Partisipasi Peserta Didik 
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 Terdapat beberapa hal penting yang berhubungan dengan partisipasi peserta 

didik, yaitu sebagai berikut : 

a. Latihan dan praktik seharusnya dilakukan setelah peserta didik diberi 

informasi tentang suatu pengetahuan, sikap, atau keterampilan tertentu. 

b. Umpan balik. Setelah pesesrta didik menunjukkan perilaku sebagai hasil 

belajarnya maka guru memberikan umpan balik (feedback) terhadap hasil 

belajar tersebut. Melalui umpan balik yang diberikan oleh guru, peserta 

didik akan segera mengetahui apakah jawaban yang merupakan kegiatan 

yang telah mereka lakukan benar/salah, tepat/tidak tepat, atau ada sesuatu 

yang diperbaiki. 

4. Tes 

 Tes digunakan pendidik untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran 

khusus telah tercapai atau belum dan apakah pengetahuan sikap dan keterampilan 

telah benar-benar dimiliki oleh peserta didik atau belum. Tes biasanya dilakukan 

dengan dua cara yaitu tes tertulis dan tes lisan. Tes tertulis misalnya mengisi soal-

soal pertanyaan dan menjawabnya di lembar jawaban, sedangkan tes lisan, peserta 

diuji secara langsung dengan tatap muka. 

5. Kegiatan Lanjutan 

 Kegiatan yang dikenal dengan istilah follow up dari suatu hasil kegiatan 

yang telah dilakukan seringkali tidak dilaksanakan dengan baik oleh guru. Dalam 

kenyataannya setiap kali tes dilakukan selalu saja terdapat peserta didik yang 

berhasil dengan bagus atau di atas rata-rata hanya menguasai sebagian atau 

cenderung dirata-rata tingkat penguasaan yang diharapkan dapat dicapai, peserta 
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didik seharusnya menerima tindak lanjut yang berbeda sebagai konsekuensi dari 

hasil belajar yang bervariasi tersebut. 

2.2.1.1 Metode Pembelajaran 

 Menurut Sudjana (2005:76) dalam Sujarwo (2013:4) metode 

pembelajaran ialah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan 

dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Sedangkan menurut Sutikno 

(2009: 88) dalam Sujarwo (2013:4) menyatakan, metode pembelajaran adalah 

cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi 

proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Menurut 

Nurhalim (2014: 77) metode belajar adalah prosedur, urutan, langkah-langkah dan 

cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode belajar 

merupakan suatu cara yang digunakan guru untuk mendukung pembelajaran 

dengan tujuan materi yang disampaikan guru dapat dipahami oleh peserta didik. 

Nurhalim (2014:152) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran 

terdapat bermacam-macam metode pembelajaran, diantaranya yaitu : 

1. Metode Proyek 

Metode proyek atau unit adalah cara penyajian pelajaran yang bertitik tolak 

dan suatu masalah, kemudian dibahas dan berbagai segi yang berhubungan 

sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. Penggunaan metode 

ini bertolak dan anggapan bahwa pemecahan masalah tidak akan tuntas bila tidak 

ditinjau dari berbagai segi. Dengan perkataan lain, pemecahan setiap masalah 

perlu dilibatkan bukan hnaya satu mata pelajaran atau bidang studi saja, 
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melainkan hendaknya melibatkan berbagai mata pelajaran yang ada kaitannya dan 

sumbangannya bagi pemecahan masalah tersebut, sehingga setiap masalah dapat 

dipecahkan secara keseluruhan yang berarti. 

2. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen (percobaan) adalah cara penyajian pelajaran di mana 

siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu 

yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar dengan metode percobaan ini 

siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, 

mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan 

menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan, atau proses sesuatu. 

 

3. Metode Karyawisata 

Tertuang dalam proses belajar mengajar siswa perlu diajak ke luar sekolah 

untuk meninjau tempat tertentu atau objek lain. Hal ini bukan sekedar rekreasi, 

tetapi untuk belajar atau memperdalam pelajarannya dengan melihat 

kenyataannya. Karena itu dikatakan teknik karyawisata adalah cara mengajar yang 

dilaksanakan dengan mengajar siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar 

sekolah untuk mempelajari/menyelidiki sesuatu. 

4. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk 

pertanyaan yang harus dijawab, terutama guru kepada siswa, tetapi dapat pula dan 

siswa kepada guru. Metode tanya jawab adalah yang tertua dan banyak digunakan 
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dalam proses pendidikan baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun 

sekolah.  

5. Metode Latihan 

Metode latihan yang disebut juga metode training merupakan suatu cara 

mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Juga 

sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Selain itu, 

metode ini dapat juga digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, 

kesempatan, dan keterampilan.  

6. Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, 

karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan 

antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. Meski metode ini 

banyak menuntut keaktifan guru dari pada anak didik tetapi metode ini tetap tidak 

bisa ditinggalkan begitu saja dalam kegiatan pembelajaran. Cara mengajar dengan 

ceramah dapat dikatakan juga sebagai teknik kuliah, merupakan suatu cara 

mengajar yang digunakan untuk menyampaikan keterangan atau informasi atau 

uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara lisan. Dengan demikian 

dapat dipahami bahwa metode ceramah adalah cara penyajian yang dilakukan 

guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa. 

2.2.1.2 Motivasi  

Mc. Donald dalam Hamalik (2013:158) menjelaskan mengenai 

pengertian motivasi, yaitu “motivation is an energy change within the person 

characterized by affective arousal and anticipatory goal reaction”. Artinya 
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motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai 

dengan timbulnya perasaan dan reaksi unruk mencapai tujuan. Masih dalam 

Hamalik (2013:161) menyebutkan fungsi motivasi, yaitu: a). Mendorong 

timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka tidak akan timbul 

sesuatu perbuatan seperti belajar.  b). Motivasi berfungsi sebagai pengarah. 

Artinya mengarahkan perbuatan ketercapaian tujuan yang diinginkan. c). Motivasi 

berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesein bagi mobil. Besar 

kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. 

Hamalik (2013:161) menjelaskan dalam pengajaran, motivasi menjadi 

tanggung jawab pendidik agar pengajaran yang diberikannya berhasil dengan 

baik. Keberhasilan ini banyak bergantung pada usaha pendidik membangkitkan 

motivasi belajar peserta didik. Pemberian motivasi tersebut melalui menilai hasil 

belajar peserta didik, memberikan pujian, dan hadiah, pemberian motivasi yang 

dilakukan oleh pendidik melalui pengalaman pribadinya pun dapat menumbuhkan 

motivasi belajar peserta didik. 

2.2.2 Pendekatan Pembelajaran 

 Dalam (Syaifurahman, 2013: 65) menyebutkan mengenai langkah-langkah 

dasar dalam pendekatan pembelajaran tiga tahap ini adalah : 

2.2.2.1 Perencanaan Pembelajaran 

 Gruge (1972) dalam Martin (2014: 10) mendefinisikan perencanaan 

pendidikan sebagai “the process of preparing decisions for action in the future in 

the field of educational development” (proses mempersiapkan keputusan-

keputusan untuk kegiatan masa depan di bidang pembangunan pendidikan). Selain 
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itu Indar (1990) menjelaskan perencanaan pendidikan sebagai suatu proses yang 

berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta 

memutuskan dengan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi (taat 

asas) internal dan berhubungan secara sistematis dengan keputusan – keputusan 

lain, baik dakam bidang – bidang itu sendiri maupun dalam bidang lain, dan tidak 

ada batas waktu untuk satu jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatan 

mendahului dan didahului kegiatan lain. Cunningham dalam Uno (2014: 1) 

mengemukakan bahwa perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan 

pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan 

tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiaan 

yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan 

digunakan dalam penyelesaian. Sedangkan definisi yang kedua mengemukakan 

bahwa perencana adalah hubungan antara apa yang ada sekarang (what is) dengan 

bagaimana seharusnya (what should be) yang bertalian dengan kebutuhan, 

penentuan tujuan, prioritas program, dan alokasi sumber. Majid (2012:15) 

menjelaskan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. 

Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-

penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan 

metode-metode dan prosedur tertentu dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal 

sehari-hari. Lebih jelasnya Majid (2012: 17) menyempulkan bahwa di dalam 

konteks pengajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan 

materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, pengunaan pendekatan dan 
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metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan 

dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

merupakan suatu proses untuk merumuskan atau mempersiapkan tujuan untuk 

berlangsungnya suatu kegiatan di masa yang akan datang sehingga kegiatan 

tersebut dapat berjalan secara terstruktur. 

“Perfect planning would definitely result in better implementation of 

the project as project planning is a vital part of project management. 

Gerald M. Blair, a Senior Lecturer at the Department of Electrical 

Engineering, the University of Edinburgh states that “the success of 

a project will depend critically upon the effort, care and skill you 

apply in its initial planning”. Any project plan includes defining and 

confirming the project goals & objectives, identifying tasks and how 

goals will be achieved, quantifying the resources needed, and 

determining budgets and timelines for completion. A planner should 

identify ways to implement a project, barriers and probable solutions 

to overcome the barriers. Therefore, more concentration and suffi 

cient time should be invested in planning phase” (S. M. Wazed Ali 

(2010) Concept of Planning: Higher Education Management 

Information System, COLLNET Journal of Scientometrics and 

Information Management, February 2017). 

 Menurut penjelasan dari jurnal S. M. Wazed Ali diatas dapat disimpulkan 

bahwa Gerald M. Blair menyatakan bahwa ‘keberhasilan sebuah proyek akan 

sangat tergantung pada usaha, perhatian dan keterampilan yang anda terapkan 

dalam perencanaan awalnya’. Jadi perencanaan merupakan tahap terpenting dalam 

melakukan sebuah proyek terutama untuk memulai suatu pembelajaran. 

 Berbagai model dapat dikembangkan dalam mengorganisasi pengajaran. 

Salah satunya adalah model Dick and Carey dalam Uno (2014:24-32) dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : a). Mengidentifikasi tujuan umum pengajaran. 

b). Melaksanakan analisis pengajaran. c). Mengidentifikasi tingkah laku masukan 
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dan karakteristik siswa. d). Merumuskan tujuan performansi. e). Mengembangkan 

butir-butir tes acuan patokan. f). Mengembangkan strategi pengajaran. g). 

Mengembangkan dan memilih material pengajaran. h). Mendesain dan 

melaksanakan evaluasi formatif. i). Merevisi bahan pelajaran. j). Mendesain dan 

melaksanakan tes sumatif. 

 Rusman (2012: 4) menjelaskan perencanaan proses pembelajaran meliputi : 

a. Silabus 

 Silabus sebagai acuan pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, standar kompetensi, 

kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator 

pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Silabus 

dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi dan Standar 

Kompetensi Lulusan, serta panduan penyusunan kurikulum. Namun dalam 

pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh pendidik secara 

mandiri ataupun berkelompok. 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk 

mengerahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dibuat agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta 

psikologis peserta didik. 
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Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) meliputi : 

a) Identitas Mata Pelajaran 

 Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, program, mata 

pelajaran atau tema pelajaran, serta jumlah pertemuan. 

b) Standar Kompetensi 

 Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta 

didik yang menggambarkan penugasan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada 

suatu mata pelajaran. 

c) Kompetensi Dasar 

 Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan  yang harus dikuasai peserta 

didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator 

kompetensi dalam suatu pelajaran. 

d) Indikator Pencapaian Kompetensi 

 Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi 

untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi 

acuan penilaian mata pelajaran. 

e) Tujuan Pembelajaran 

 Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang 

diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai kompetensi dasar. 

f) Materi Ajar 
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 Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan 

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian 

kompetensi. 

g) Alokasi Waktu 

 Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian 

kompetensi dasar dan beban peserta didik. 

h) Metode Pembelajaran 

 Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi 

dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. 

i) Kegiatan Pembelajaran 

 Kegiatan pembelajaran meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 

memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi dasar. Sedangkan penutup merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan 

dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan 

balik, serta tindak lanjut. 

j) Penilaian Hasil belajar 
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 Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan 

dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar 

penilaian. 

k) Sumber Belajar 

 Sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 

kompetensi.  

2.2.2.2 Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

 Setelah memiliki tujuan yang telah ditentukan dan strategi yang relevan 

maka perlunya melaksanakan proses pembelajaran. Menurut Rusman, ( 2012: 9) 

dalam proses pelaksanaan pembelajaran terdapat dua poin penting, yaitu: 

1. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

a) Rombongan Belajar 

 Rombongan belajar atau peserta didik dalam pendidikan nonformal 

sangat beragam karena dapat ditinjau dari perbedaan usia, jenis kelamin, 

status ekonomi, tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. 

b) Beban Kerja Minimal Pendidik 

 Beban kerja pendidik mencakup kegiatan pokok, yaitu merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas 

tambahan. 

c) Buku Teks Pelajaran 
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 Buku teks atau modul yang akan digunakan dapat dipilih atau dibuat 

sendiri oleh pendidik atas pertimbangan dari atasan.  

d) Pengelolaan Kelas 

  Dalam melakukan pengajaran, hendaknya seorang pendidik menjelaskan 

dengan volume dan intonasi suara yang dapat didengar dengan baik oleh 

peserta didik, tutur kata pendidik santun dan dapat dimengerti oleh 

peserta didik, pendidik menghargai peserta didik tanpa memandang latar 

belakang agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi, dan 

pendidik menghargai pendapat peserta didik. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

 Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pelaksanaan pembelajaran meliputi: 

a) Kegiatan Pendahuluan 

 Dalam kegiatan pendahuluan guru harus memerhatikan hal-hal berikut. 

1). Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 2). Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 3). 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. 

4). Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 

silabus. Supriyadi (2015:122-123) menjelaskan bahwa dalam membuka 

pelajaran tidak hanya pada setiap awal pelajaran, tetapi pada setiap penggal 

awal dan akhir pelajaran atau setiap kali beralih ke hal atau topik baru. 

Usaha untuk menarik perhatian dan memotivasi siswa, pendidik dapat 
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menggunakan alat bantu seperti alat peraga/gambar-gambar, dan kemudian 

guru dapat menceritakan kejadian aktual, atau guru dapat memberi contoh 

atau perbandingan yang menarik. 

b) Kegiatan Inti 

 Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik.  

 Fathurrohman dan Sutikno, (2009:55) menjelaskan bahwa metode 

mengajar adalah cara-cara menyajikan bahan pelajaran kepada siswa untuk 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, salah satu 

keterampilan pendidik yang memegang peranan penting dalam pengajaran 

adalah keterampilan memilih metode.  

 Macam-macam metode mengajar yang dapat diterapkan dalam proses 

pembelajaran menurut (Fathurrohman dan Sutikno, 2009: 61) yaitu: 1). 

Metode ceramah, sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi 

dan pengetahuan secara lisan pada peserta didik. 2). Metode tanya jawab, 

cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, baik 

dari pendidik kepada peserta didik ataupun sebaliknya. 3). Metode diskusi, 

cara mendidik yang berupaya memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua 
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orang atau lebih yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk 

memperkuat pendapatnya. 4). Metode demonstrasi, metode mengajar 

dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan 

sesuatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media 

pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan yang disajikan. 5). Metode 

praktek, supaya mendidik dengan memberikan materi pendidikan baik 

menggunakan alat atau benda, seperti diperagakan, dengan harapan anak 

didik menjadi lebih jelas dan mudah sekaligus dapat mempraktekkan materi 

yang dimaksud. 6). Metode kerja sama, ialah upaya saling membantu antara 

dua orang atau lebih antara individu dengan kelompok lainya dalam 

melaksanakan tugas atau menyelesaikan problema yang dihadapi  untuk 

mewujudkan kesejahteraan bersama. 

c) Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, pendidik harus memerhatikan hal-hal berikut : 

1). Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/kesimpulan pelajaran. 2). Melakukan penilaian dan/atau refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram. 3). Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 4). Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pembelajaran remedy, program pengayaan, layanan konseling dan/atau 

memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan 

hasil belajar peserta didik. 5). Menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 
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2.2.2.3 Penilaian  

 Evaluasi atau penilaian menurut (Uno, 2012:68) adalah suatu rangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara sistematis, yang mencakup penentuan tujuan, 

perancangan dan pengembangan instrument, pengumpulan data, analisis, dan 

penafsiran untuk menentukan suatu nilai dengan standar penilaian yang telah 

ditentukan. Tujuan dilakukan evaluasi atau penilaian adalah untuk menjawab 

apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil yang diinginkan atau 

direncanakan dengan kenyataan di lapangan. Adapun pengertian evaluasi menurut 

(Rifa’I, 2007:4) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan proses pengumpulan dan 

analisis data atau informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan atau nilai 

tambah dari kegiatan pendidikan. Sedangkan (Rusman, 2012:13) berpendapat 

bahwa penilaian dilakukan oleh pendidik terhadap hasil pembelajaran untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai 

bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses 

pembelajaran. Menurut (Jihad dan Haris, 2013:55) penilaian adalah proses 

memberikan atau menentukan terhadap hasil belajar tertentu berdasarkan suatu 

kriteria tertentu. Proses pemberian nilai tersebut berlangsung dalam bentuk 

interpretasi yang diakhiri dengan judgement. Judgement merupakan tema 

penilaian yang mengaplikasikan adanya suatu perbandingan antara kriteria dan 

kenyataan dalam konteks situasi tertentu. Atas dasar itu, maka dalam penelitian 

selalu ada objek/program, ada kriteria, dan ada judgement.  

  Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

merupakan kegiatan akhir dari sebuah proses pembelajaran, evaluasi bertujuan 
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untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik mengenai kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan.  

  Jihad (2013: 56) menjelaskan mengenai fungsi penilaian. Penilaian 

berfungsi sebagai pemantau kinerja komponen-komponen kegiatan proses belajar 

mengajar dalam mencapai tujuan yang diharapkan dalam proses mengajar. Dalam 

pedoman penilaian Depdikbud (1994), dinyatakan bahwa tujuan penilaian adalah 

untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan dan peningkatan 

kegiatan belajar siswa sekaligus memberi umpan balik bagi perbaikan 

pelaksanaan kegiatan belajar. Lebih bersifat koreksi, bahwa tujuan penilaian untuk 

mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan atau kesulitan belajar peserta didik, 

dan sekaligus memberi umpan balik yang tepat. Menurut (Sanjaya, 2011:244) 

fungsi evaluasi yaitu: 1). Evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan 

balik bagi peserta didik. Melalui evaluasi peserta didik akan mendapatkan 

informasi tentang efektivitas pembelajaran yang dilakukannya, 2). Evaluasi 

merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana ketercapaian peserta 

didik dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. 3). Evaluasi dapat 

memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. 4). Informasi 

dari hasil evaluasi dapat digunakan oleh peserta didik secara individual dalam 

mengambil keputusan, khususnya untuk menentukan masa depan. 5). Evaluasi 

berguna untuk pengembang kurikulum khususnya dalam menentukan kejelasan 

tujuan khusus yang ingin dicapai. 6). Evaluasi berfungsi sebagai umpan balik 

untuk semua pihak yang berkepentingan, misalnya orang tua, pendidik, lembaga, 

dan masyarakat. 
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 Fungsi evaluasi atau penilaian dalam pembelajaran yaitu sebagai alat untuk 

mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang sudah 

diacarkan dan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi dasar telah tercapai. 

Selain itu, berdasarkan pendapat para ahli, penilaian berfungsi sebagai umpan 

balik, baik untuk pendidikm orang tua, dan lembaga. 

 Uno (2012:68) menjelaskan mengenai model evaluasi pembelajaran, 

terutama untuk orang dewasa merupakan model hasil pengembangan dari model-

model yang popular untuk pembelajaran orang dewasa, dan kiranya dapat 

memberikan panduan praktis bagi para pengelola, pengajar, atau instruktur 

pelatihan. Model evaluasi tersebut yaitu : 

a. Model IPO ( Input – Proses – Output ) 

 Model IPO merupakan pengembangan atau penyederhanaan dari model 

CIPP (context-Input-Process-Product) yang dikemukakan oleh Stufflebeam dkk. 

Pertimbangan pengembangan model tersebut didasarkan pada penyelenggaraan 

program merupakan suatu sistem yang mencakup tiga komponen subsistem, yaitu 

masukan, proses, dan keluaran/hasil.  

b. Model Internal – Eksternal 

 Model evaluasi internal-eksternal didasarkan pada peran evaluator   (penilai) 

dalam hubungannya dengan penyelenggara. Evaluasi internal adalah evaluasi 

yang dilakukan oleh penyelenggara program atau pembuat rancangan atau 

rencana, sedangkan evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang 

lain yang bukan pembuat perencana program (misalnya peserta belajar). Isu utama 
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dalam penggunaan model ini adalah dalam rangka menjaga objektivitas dalam 

melakukan evaluasi atau penilaian. 

 Menurut Sudjana (2008:236) apabila evaluasi dimaksudkan untuk 

memperbaiki program yang telah atau sedang dilakukan dan untuk merencanakan 

program yang akan datang maka evaluasi program sebaiknya dilakukan oleh 

evaluator dari dalam (internal evaluator) yaitu pengelola, staf atau pelaksana 

program itu sendiri. Artinya evaluasi merupakan bagian dari pengelolaan 

program. Sebaliknya apabila evaluasi dimaksudkan untuk menetapkan nilai, 

kebermaknaan, atau kemanfaatan program maka evaluasi program akan lebih baik 

apabila dilakukan oleh evaluator atau lembaga evaluasi yang berasal dari luar. 

 Sedangkan menurut (Rusman, 2012:13) penilaian dilakukan secara 

konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non tes dalam 

bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian, 

hasil karya berupa tugas, proyek dan/ atau produk, portofolio, serta penilaian diri. 

 Fathurrohman (2009: 77) membagi teknik evaluasi menjadi dua, yaitu tes 

dan non tes. 

a. Tes 

 Tes adalah alat pengukuran berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang 

ditujukan kepada testee untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk. 

Macam-macam tes yaitu pengukuran sikap, minat, bakat, dan tes intelegensi. 

Sedangkan jenistes yaitu : a). Tes penempatan, tes jenis ini disajikan pada awal 

tahun pelajaran untuk mengukur kesiapan siswa dan mengetahui tingkat 

pengetahuan yang telah dicapai sehubungan dengan pelajaran yang akan 
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disajikan. b). Tes formatif, disajikan di tengah program pendidikan untuk 

memantau kemajuan belajar peserta didik dan pendidik. c). Tes diagnostic 

bertujuan mendiagnosis kesulitan belajar siswa untuk mengupayakan 

perbaikannya. d). Tes sumatif biasanya diberikan pada akhir tahun ajaran. 

Sedangkan berdasarkan bentuknya tes dibagi atas tes tertulis, tes lisan, dan tes 

perbuatan (praktek). 

b. Non Tes 

 Dalam menilai hasil belajar, ada yang dapat diukur dengan menggunakan 

tes dan adapula yang tidak bisa dengan tes. Kalau pengetahuan teoritis dapat 

diukur dengan menggunakan tes. Hal-hal yang termasuk non tes, seperti a). 

Observasi, merupakan penghimpunan data dengan mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap objek pengamatan. b). Wawancara, adalah 

komunikasi langsung antara yang mewawancarai dengan yang diwawancarai. c). 

Skala sikap, merupakan kumpulan pernyataan-pernyataan mengenai sikap suatu 

objek. c). Check list suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan 

diamati disebut check list (daftar cek). d). Ranting scale, tidak hanya untuk 

mengukur sikap tetapi dapat juga untuk mengukur persepsi responden terhadap 

fenomena lingkungan, seperti skala untuk mengukur status ekonomi, 

pengetahuan, dan kemampuan. e). Angket, termasuk alat mengumpulkan dan 

mencatat data atau informasi, sikap, dan faham dalam hubungan kausal. 

2.3 Kursus Bahasa Inggris 

 Kursus merupakan salah satu bidang kajian pendidikan nonformal seperti 

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
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Pendidikan Nasional Pasal 26 Ayat 3 menjelaskan bahwa “Pendidikan nonformal 

meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 

kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, 

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta 

pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta 

didik.” Sedangkan tujuan diselenggarakannya kursus tercantum di Pasal 26 Ayat 5 

“Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal 

pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan 

diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kepada masyarakat yang membutuhkan.  

Kursus diselenggarakan bagi peserta didik (masyarakat yang usianya tidak 

dibatasi, tidak dibedakan jenis kelaminnya, dan jumlahnya disesuaikan dengan 

kebutuhan proses belajar yang efektif). Pada dasarnya penyelenggara kursus dan 

pelatihan adalah seluruh masyarakat yang berminat untuk menyelenggarakan 

kursus dan pelatihan, baik secara perorangan maupun kelompok, sepanjang 

memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan (memperoleh izin dari 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat). Alasan masyarakat mengikuti 

kursus dan pelatihan yaitu ingin memperoleh pendidikan berkelanjutan yang dapat 

ditempuh dalam  waktu singkat serta hasilnya dapat langsung dirasakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Keterampilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk : 

a). Mengembangkan minat dan bakat. b). Mencari pekerjaan. c). Mengembangkan 

profesi. d). Berusaha mandiri (wiraswasta). e). Pengembangan karier. f). Untuk 
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memperkuat kegiatan pendidikan. g). Dapat juga untuk melanjutkan ke jenjang 

yang lebih tinggi. 

2.4 Pendidikan Orang Dewasa 

 Andragogi berasal dari bahasa Yunani andr artinya orang dewasa dan 

agogos artinya membimbing. Dengan demikian, andragogy secara harfiah 

mempunyai arti membimbing orang dewasa Uno (2012:55). Setiap individu dapat 

dikatakan dewasa apabila telah mendapatkan dirinya dalam situasi tertentu 

berkaitan dengan pekerjaan, kehidupan keluarga, kemasyarakatan, dan lainnya, 

dimana dalam situasi-situasi tersebut ternyata menyadari perlunya pengaturan 

baru yang sebelumnya tidak dikenalnya sehingga banyak yang harus diketahui. 

  Proses belajar orang dewasa adalah suatu proses berlangsungnya kegiatan 

belajar yang dilakukan oleh pelajar atau peserta didik dan kegiatan mengajar yang 

dilakukan oleh pendidik atau pembimbing. 

 Menurut Soedomo dalam Suprijanto (2008: 44) menjelaskan mengenai ciri-

ciri belajar orang dewasa yaitu: a). Memungkinkan timbulnya pertukaran 

pendapat, tuntutan dan nilai-nilai. b). Memungkinkan terjadi komunikasi timbal 

balik. c). Suasana belajar yang diharapkan adalah suasana yang menyenangkan 

dan menantang. d). Mengutamakan peran peserta didik. e). Orang dewasa akan 

belajar apabila pendapatnya dihormati. f). Belajar orang dewasa sangat unik. g). 

Perlu adanya saling percaya antara pembimbing dan peserta didik. h). Orang 

dewasa umumnya mempunyai pendapat yang berbeda. i). Orang dewasa 

mempunyai kecerdasan yang beragam. j). Kemungkinan terjadinya berbagai caara 

belajar. k). Orang dewasa belajar ingin mengetahui kelebihan dan kekurangannya. 
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l). Orientasi belajar orang dewasa  terpusat pada kehidupan nyata. m). Motivasi 

berasal dari dirinya sendiri. 

 Uno (2012: 56) menjelaskan pembelajaran orang dewasa mencerminkan 

suatu proses dimana orang dewasa belajar menjadi peduli dan mengevaluasi 

tentang pengalamannya. Untuk itu pembelajaran orang dewasa tidak dimulai 

dengan mempelajari materi pelajaran, tetapi berdasarkan harapan bahwa 

pembelajaran dimulai dengan memberikan perhatian pada masalah-masalah yang 

terjadi atau ditemukan dalam kehidupannya (lingkungan pekerjaan, masyarakat, 

dan lain-lain). Seperti pendapat dari Lindemen, konsep pembelajaran orang 

dewasa merupakan pembelajaran yang berpola nonotoriter, lebih bersifat informal 

yang pada umumnya lebih bertujuan untuk menemukan pengertian pengalaman 

dan atau pencarian pemikiran guna merumuskan perilaku yang standar. Dengan 

demikian, teknik pembelajaran orang dewasa adalah bagaimana membuat 

pembelajaran menjadi selaras dengan kehidupan nyata. 

 Rifa’I (2009: 6-7) menjelaskan bahwa pendidik orang dewasa disebut 

pendidik atau instruktur, mentor, pemimpin, pamong belajar, dan fasilitator. 

Fungsi pendidik orang dewasa pada pendidikan orang dewasa adalah tergantung 

pada tingkatan peranan di dalam organisasi. Pada tingkat staf, yakni pendidik 

(instruktur, mentor, fasilitator), pimpinan kelompok, dan supervisor yang bekerja 

langsung dengan partisipan secara tatap muka. Fungsi yang dilakukan adalah : 1). 

Membantu partisipan mendiagnosis kebutuhan belajar di dalam situasi tertentu. 

2). Merencanakan urutan belajar untuk partisipan yang akan menghasilkan belajar 

yang diinginkan. 3). Menciptakan kondisi yang akan menyebabkan partisipan 
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ingin belajar. 4). Memilih metode dan teknik yang efektif untuk menghasilkan 

aktivitas belajar yang diinginkan. 5). Menyediakan sumberdaya materi dan 

manusia untuk menghasilkan aktivitas belajar yang diinginkan. 6). Membantu 

partisipan mengukur hasil pengalaman belajarnya. 

 Kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik mencakup tiga aspek, yaitu 

1). Kompetensi pribadi. 2). Kompetensi profesional, dan 3). Kompetensi sosial. 

Kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi profesional 

berkaitan dengan kemampuan akademik ilmiah yang dimiliki oleh pendidik yang 

terintegrasi dengan kemampuan-kemampuan teknis yang diperlukan dalam 

jabatana pendidik. Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan membina dan 

mengembangkan interaksi sosial baik sebagai tenaga profesional maupun sebagai 

warga masyarakat (Rifa’I, 2009:8). 

2.5 Kerangka Berpikir 

 Manajemen pembelajaran merupakan suatu pengelolaan yang dilakukan 

dalam suatu pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik 

dan lancar dan menghasilkan output yang bagus. Terdapat tiga komponen penting 

dalam suatu manajemen pembelajaran yaitu perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian. Perencanaan dalam pembelajaran seperti tujuan belajar siswa seperti 

apa, kurikulum pembelajarannya bagaimana, dan cara perekrutan peserta didik 

seperti apa. Pelaksanaan pembelajaran merupakan meliputi persyaratan sebelum 

melakukan pembelajaran apa saja, dan bagaimana proses pelaksanaan belajar itu 

sendiri. Bagian terakhir yaitu penilaian, penilaian meliputi evaluasi dan 

pengawasan yang ada di lembaga. 
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Penjelasan tersebut dapat dilihat secara rinci melalui kerangka berpikir yang ada 

di bawah ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 
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 Dewasa ini untuk mendapatkan pekerjaan dengan memenuhi 

syarat wajib belajar 9 tahun dirasa kurang memadahi, perlunya 

menambah keterampilan. Salah satunya yaitu keterampilan 

berkomunikasi menggunakan bahasa inggris. Sehingga diperlukan 

bimbingan melalui kursus dan pelatihan bahasa inggris yang 

sekarang ini mudah ditemukan. Dalam memilih lembaga kursus 

pun harus teliti untuk itu perlunya mengetahui manajemen 

pembelajaran di tempat kursus yang akan dipilih. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

manajemen pembelajaran program ECIP di lembaga kursus bahasa inggris BBC 

English Training Spechialist meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. 

Ketiga poin tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan dari kantor pusat yang 

ada di Jakarta. 

1. Perencanaan 

Perencanaan pembelajaran di BBC English Training Specialist dimulai dari 

perekrutan peserta didik, peserta didik yang telah mendaftar setelah itu melakukan 

prediagnostic test yang bertujuan mengetahui sejauh mana kemampuan bahasa 

inggris peserta didik. Setelah itu tujuan pembelajaran di BBC ini disesuaikan 

kembali dengan peserta didik sesuai dengan program yang dipilihnya. Kurikulum 

dibuat oleh tim khusus di Jakarta, dalam modul di setiap program terdapat 

program outline. Program outline merupakan garis besar kegiatan selama satu 

periode belajar. Sebelum melakukan pembelajaran, pendidik membuat lesson plan 

atau rencana pembelajaran berdasarkan pada program outline.  

2. Pelaksanaan 

Program ECIP merupakan program khusus conversation atau dalam berbicara, 

terdapat 25 kali pertemuan dalam satu minggu terdapat tiga kali pertemuan dan 

setiap pertemuan dimulai pukul 18.30 WIB. Kegiatan pendahuluan di BBC 

pendidik pertama kali memberikan salam, dan pembuka melalui permain kecil 
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atau tebak-tebakkan, memasuki kegiatan inti pendidik menjelaskan materi 

berdasarkan pada lesson plan yang telah dibuat oleh pendidik. Lesson plan atau 

rencana pembelajaran meliputi time, topic, language focus, skill focus, 

objectivities, source, teaching aids, dan session. Kegiatan penutup di BBC 

pendidik melakukan evaluasi secara umum mengenai kekurangan-kekurangan 

peserta didik dalam melakukan pembelajaran, selain itu pendidik memberikan 

sedikit motivasi dan masukkan kepada peserta didik untuk ke depannya. 

3. Penilaian 

Penilaian peserta didik dilakukan sendiri oleh pendidik melalui tes dan non tes, 

penilaian tes terdiri dari tes final 1 berupa conversation dan tes final 2 berupa 

individual presentation. Aspek-aspek yang dinilai yaitu answer to question, 

comprehensibility, organisation, fluency, pronounciation, grammar, vocabulary 

Penilaian non tes pendidik melakukan observasi melalui partisipasi peserta didik, 

motivasi peserta didik, kegiatan fun day, dan nilai kehadiran. 

5.1 Saran 

Saran merupakan masukkan positif yang ditujukan untuk lembaga dan untuk 

pengelola di lembaga tersebut agar masukkan tersebut dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi.  

1.  Pembuatan rencana pembelajaran perlu dilakukan jauh-jauh hari sebelum hari 

pertemuan, sehingga pendidik lebih matang dalam menyiapkan bahan ajar dan 

media ajar supaya dalam melaksanakan pembelajaran pendidik lebih fokus dan 

terarah. 
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2. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media belajar berupa gambar-

gambar maupun tebakan, walaupun dengan menggunakan media tersebut peserta 

didik menjadi aktif namun perlunya menambah media belajar yaitu melalui 

keterampilan-keterampilan, jadi peserta didik mampu aktif dalam berpendapat 

dan aktif dalam praktiknya. 

3. Penilaian, supaya penilaian pembelajaran dan lembaga di BBC efektif dan 

efisien perlu dilakukan  rapat koordinasi secara rutin dengan kantor pusat yang 

ada di Jakarta. 
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